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KF § 50  Meddelanden 

 
Länsstyrelsen Värmland  

Beslut om fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Vargtorpets 

vattentäkt, Storfors kommun. 

 
SKL 

SKL:s sammanträdesplan för 2019. 

 
Vänersborgs Tingsrätt 

Yttrande avseende föreläggande från Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

Godkänna redovisningen av ovanstående meddelanden. 

 

____________________ 
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   Dnr KS 2018 – 0149 

KF § 51 Partistöd 2018 

 
I kommunallagen 4 kap. § 32 framgår det att beslut om att betala ut partistöd ska fattas  

minst en gång per år.  

 

I kommunallagen 4 kap. § 31 framgår det att partierna årligen ska lämna en skriftlig 

redovisning som visar att partistödet använts för de ändamål som anges i  

kommunallagen 4 kap. § 29. En redovisningsblankett finns framtagen för detta. 

 

I de av kommunfullmäktige beslutade reglerna för kommunalt partistöd står det  

i § 6 att partistöd ska utbetalas i förskott. 

 
Finansiering 

Ansvar 100, verksamhet 1110 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kanslichef Oskar Eklöf, 2018-04-13. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2018-04-16 § 54. 

Kommunstyrelsen 2018-05-07 § 109. 

 
Förslag på sammanträdet – Yrkande 

Andris Widuss (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Andris Widuss (M) lämnar ett tilläggsförslag att kommunfullmäktige beslutar om partistöd  

senast i januari månad. 

Andris Widuss (M) lägger som ändringsförslag i Regler för kommunalt partistöd i Storfors 

kommun följande: 

Nuvarande formulering 3 § Grundstöd och mandatstöd: 

Representerat politiskt parti i Kommunfullmäktige kan få partistöd med 16,95 % av 

prisbasbeloppet året före bidragsåret för varje mandat partiet har i kommunfullmäktige 1 

januari bidragsåret samt ett grundbelopp om 9 % av prisbasbeloppet till varje parti.  

 

Ändringsförslag: 

Att året före utgår. 

 

Hans Jildesten (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Hans Jildesten (S) yrkar avslag på Andris Widuss tilläggs och ändringsförslag. 

Hans Jildesten meddelar att Andris Widuss tilläggs och ändringsförslag förutsätter att en 

översyn av regler för partistöd i Storfors sker. 

Hans Jildesten (S) föreslår att en översyn av regler för partistöd sker och om möjligt att 

kommunfullmäktige kan fatta beslut under februari, mars månad nästa år om utbetalning av 

partistöd. 

 

Andris Widuss (M) återtar ändringsförslaget. 
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KF § 51 forts. 

 
Beslutsgång 

Ordföranden finner att det föreligger endast bifallsyrkanden till kommunstyrelsens förslag. 

 

Ordföranden finner att det även föreligger ett tilläggsförslag från Andris Widuss (M) där  

Hans Jildesten (S) har yrkat avslag. 

 

Ordföranden finner att det föreligger ett tilläggsförslag från Hans Jildesten (S). 

 

Ordföranden meddelar att han kommer att ställa dessa tilläggsyrkanden emot varandra. 

Beslutar kommun fullmäktige i enlighet med Andris Widuss (M) tilläggsyrkande. 

Beslutar kommunfullmäktige i enlighet med Hans Jildesten (S) tilläggsyrkande. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Andris Widuss (M) 

tilläggsyrkande och bifallit Hans Jildesten (S) tilläggsyrkande. 

 

Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

Utbetala partistöd 2018 till de partier i kommunfullmäktige som har rätt till partistöd under 

förutsättning att redovisningsblankett inlämnas. 

 

Genomföra en översyn av Regler för kommunalt partistöd i Storfors kommun,  

och om möjligt att kommunfullmäktige kan fatta beslut under februari, mars månad 2019  

om utbetalning av partistöd. 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Lennart Aronsson 

Oskar Eklöf 
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 Dnr KS 2018-0152 

KF § 52 Start projektering - byggnation ny skola Storfors kommun, Kyrksten  
 

Skolverksamheten i Storfors kommun är ett prioriterat område och har vid flera tillfällen visat 

sig vara ledande i landet. Sveriges kommuner och landsting (SKL), rankar årligen alla 

grundskolor i Öppna jämförelser1. 2017 toppade Storfors listan som Sveriges bästa 

skolkommun och fick ännu en gång ett kvitto på det arbete som läggs ner inom skolans 

område.  

 

För cirka 10 år sedan invigdes Vargbroskolan. En skola som än idag besöks av utomstående 

för att studera dess utformning och miljömässiga konstruktion. Nu är inriktningen att anlägga 

ännu en ”unik” skola i syfte att stärka Storfors position som en kommun som har skolan i 

fokus.   

 

Skolan nämns även i den politiskt antagna framtidsbilden – Vision 2030. ”Sjönära boende, 

ren luft och ett lugn som skapar trygghet och trivsel lockar till inflyttning. Viktiga faktorer är 

även Sveriges bästa skolor (belägna i Storfors), det aktiva kultur- och idrottslivet, de många 

mötesplatserna som skapar grogrund för gemenskap, de goda kommunikationerna och det 

utbyggda fibernätet”. Skolan nämns även under andra rubriker i Vision 2030; ”Storfors har 

fortfarande en av Sveriges bästa skolor – både i tätorten och i den nybyggda skolan i Kyrksten 

som har fått många familjer att flytta in i samhället.” 

 

Diskussioner har förts under en längre tid gällande skolans framtid i Storfors sydöstra delar, i 

området Bjurtjärn och Kyrksten. En förstudie och en analys har gjorts i syfte att se över 

möjligheterna till att bygga en ny skola i dessa delar av kommunen. Befintlig skola är belägen 

i Tåbäcken, Bjurtjärn. På skolans område finns en förskola, en mindre idrottshall och ett 

fritids. Cirka 3,5 km nordöst om Bjurtjärn ligger förskola belägen i Kyrksten.  

 

Bjurtjärns skola, förskoleklass till och med årskurs 6, idag 62 inskrivna barn 

Bjurtjärn förskolan Ängslyckan, 1-5 år, idag 24 inskrivna barn 

Bjurtjärns skola, fritidshemmet Daggkåpan, idag 23 inskrivna barn  

 

Kyrksten förskolan Änglagård, 1-5 år, idag 20 inskrivna barn 

 

Gällande placering av en ny skola lyfter befintlig förstudie fram tre platser; 
1. Anslutning till det befintliga skolområdet i Bjurtjärn 

2. Vid norra stranden av sjön Alkvettern  

3. Vid nuvarande Alkvetterns idrottsplats  

 

Av de tre föreslagna placeringarna är det platsen intill Alkvetterns idrottsplats i Kyrksten som 

lyfts fram som förstahandsalternativ i såväl förstudien som i PENG-analysen.  

Se beslutsunderlag Bilaga 1 – rapport Pengaanalys (2015) och bilaga 2 Förstudie ny skola 

(2011) 

                                                 
1 I Öppna jämförelser kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa 

verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för. 
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KF § 52 forts. 

 

2. Kyrksten är tillika ett område som är prioriterat som LIS område (Landsbygdsutveckling i 

strandnära läge). Inom kort, när LIS-planen är antagen, kommer det att öppnas upp 

möjligheter för personer att bygga i direkt sjönära läge, längs det omtyckta sjösystemet 

Bergslagskanalen. En annan parameter som stärker Kyrksten som plats för byggnation av ny 

skola är närheten till både Storfors och Karlskoga längs väg 237. En ny landsbygdsskola i 

detta område skulle kunna attrahera elever från båda kommunerna.  

 

Skolans utformning och profil kommer att diskuteras under projekteringsperioden. Parametrar 

som delaktighet, tillgänglighet, miljö och hållbarhet, lågenergi, pedagogisk utformning och 

flexibelt lärande, modern teknik kommer att genomsyra planeringsprocessen. Projekteringen 

kommer att kunna använda tidigare framtaget material, se bilagor. Om behov finns och 

uppstår under processen kommer dagsaktuella siffror och ny evidensbaserad fakta att tas fram.  

 

Kopplat till en skola finns i flera fall en idrottshall. Nuvarande idrottshall, belägen i 

förskolebyggnaden Ängslyckan, har klara begränsningar i nyttjandet på grund av dess storlek 

och status. Hallen är mycket liten och har idag troligtvis inga godkända mått för någon form 

av föreningsidrott. Dessutom är hela hallen i ett stort behov av renovering och där golvet 

saknar CE-märkning. Numera måste alla nylagda sportgolv vara CE-märkta för att få säljas 

och installeras i idrottshallar. Märkningen innebär att golvet uppfyller en rad krav som 

minskar skaderiskerna för dem som idrottar. En CE-märkning innebär också att golvet 

uppfyller gränsvärdena när det gäller utsläpp av vissa skadliga ämnen samt brandklassas 

enligt kraven från Boverket. 

 

En ny idrottshall föreslås projekteras i samband med projektering av ny skolbyggnad. Just 

idrott och idrottsutövande i alla åldrar, barn som vuxna, är prioriterat i kommunen och ligger 

inom ramen för den folkhälsosatsning som inletts i syfte att få oss att röra på oss mer, äta 

nyttigare och i största allmänt leva ett hälsosammare liv.  

 

Under projekteringsperioden kommer kontakt att tas med flera kommuner och aktörer för att 

bilda sig en uppfattning hur en optimal skola skall utformas för att uppfylla alla de krav som 

ställs och önskas. Under processen kommer även dialog att tas med olika instanser för att 

undersöka möjligheterna till extern finansiering. Boverket och skolverket blir naturliga parter 

men även andra parter kommer att kontaktas i syfte att undersöka om Storfors nya skola 

skulle kunna bli föremål för ny innovativ teknik som skulle kunna integreras i byggnationen. 

 

En projektledare kommer att rekryteras alternativt att kommunen löpande köper olika 

konsulttjänster, med start hösten 2018.  

 

Det är i dagsläget svårt att avgöra exakt belopp för projektering av ny skola och idrottshall 

men enligt uppgift så avsattes 1,7 mkr för projektering av Vargbroskolan, vilket skulle kunna 

vara en indikator till det belopp som nu föreslås.  

En lokal projektgrupp kommer att bildas med bred representation. Gällande bildande av en 

styrgrupp kan den förslagsvis bestå av Kommunstyrelsens ledningsutskott, kommunchef och 

verksamhetschef.  
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KF § 52 forts. 

 
Processkartläggning  

 

 
 
Förstudie  

Under förstudien görs en test av projektidén. Rekommendationen kan bli att ett projekt ska 

startas eller inte. Genom en förstudie förkortas projektets kommande faser för analys och 

planering då en del av arbetet redan är utfört. Omfattningen av förstudien och vad som kan 

överlåtas till den kommande analysfasen fastställs av styrgruppen. Förstudiefasen avslutas 

med en rapport. Denna fas har till stor del genomförts och underlag finns bifogat som 

bilagor.  

 
Analys  

Projektdirektivet analyseras och eventuella frågeställningar tas upp med beställaren och/eller 

styrgruppen. Tillsammans med projektgruppen identifieras behoven inför analysen. En 

preliminär projektplan och eventuell kravspecifikation arbetas fram.  

 
Planering  

Planeringen startar när styrgruppen och beställaren tagit del av analysen och godkänt att 

fortsätta projektet. I planeringsfasen upprättas projektplanen. Projektplanen bygger vidare på 

det arbete som är gjort i analysfas och förstudie. I arbetet med projektplanen bör en 

kommunikationsplan och tidsplan upprättas, intressentanalys och nulägesanalys genomföras. 

Projektplanen är ett levande dokument som uppdateras vid behov. En projektplan bygger på 

vissa förutsättningar och antaganden och dessa ska dokumenteras. Projektplanen ska 

godkännas av beställaren, som stöd i arbetet finns styrgruppen.  

 
Genomförande  

Syftet med genomförandefasen är att leverera målet för projektet med avtalade resurser och 

inom fastställd tid. Aktiviteterna genomförs enligt projektplanen och är unika för varje 

projekt. Statusrapporter lämnas fortlöpande till styrgruppen. Statusrapporter ska överlämnas 

både skriftligt och muntligt enligt överenskommelse med styrgruppen.  

 
Avslut  

Projektet utvärderas och avslutas och där en slutrapport upprättas. Projektgruppen avvecklas 

och arbetet utvärderas för att kunna ta med erfarenheter i möjligt kommande projekt. 

Slutrapporten lämnas till styrgruppen och för politisk kännedom. Efter denna fas får det inte 

förekomma några aktiviteter i projektet. Projektledaren återrapporterar resultatet av projektet 

till styrgruppen.  
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KF § 52 forts. 

 
Finansiering 

Det är i dagsläget svårt att avgöra exakt budget för projekteringsfasen.  

Fem miljoner kronor avsätts för att täcka projektledning och konsultköp.  

Medel avsätts inom investeringsbudgeten.  

 

Kommunchef Mats Öman redogjorde vid kommunstyrelsens ledningsutskott 2018-04-16 

för ärendet. 

En projektering av en ny skola i Kyrksten kommer att visa beräknad kostnad, finansiering 

med mera. Efter att projekteringen är färdigställd får det nya kommunfullmäktige fatta beslut 

om kommunen skall bygga en ny skola eller ej. 

 
Beslutsunderlag 

Bilaga 1 – Rapport Penganalys (2015)  

Bilaga 2 – Förstudie ny skola (2011) 

Tjänsteutlåtande från kommunchef Mats Öman, 2018-04-09.   

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2018-04-16 § 49. 

Kommunstyrelsen 2018-05-07 § 111. 

 

Kommunchef Mats Öman redogör för ärendet. 

Byggnation av en ny skola i Storfors kommun är även kopplat till Vision 2030 – Tillsammans 

skapar vi Storfors Framtid. 

 
Förslag på sammanträdet – Yrkande 

Hans Jildesten (S), Andris Widuss (M) och Håkan Larsson (C) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

1. Starta projektering av ny skola med idrottshall i Kyrksten 

 

2. Avsätta fem miljoner kronor för projektering av ny skola med idrottshall i Kyrksten.  

 

 

_________________ 

 

 

Kopia 

Mats Öman 

Ing-Marie Thyr  

Sven-Erik Rhen  

Gunnel Eriksson 
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 Dnr KS 2018-0101  

KF § 53 Reviderat reglemente för Valnämnden 

 
Valnämnden är en obligatorisk kommunal nämnd som är vald av kommunfullmäktige. 

Nämnden organiserar genomförandet av de allmänna valen till riksdag, landstingsfullmäktige, 

kommunfullmäktige och europaparlamentet. Nämnden kan förutom ovannämnda val även 

organisera genomförande av lokala, regionala eller riksomfattande folkomröstningar. 

 
Beslutsunderlag 

Reglemente valnämnden 199, KF § 155. 

Tjänsteutlåtande från processtödjare Oskar Eklöf, 2018-03-07. 

Reviderat reglemente valnämnden. 

Valnämnden 2018-04-26 § 38 samt bilaga 1. 

Kommunstyrelsen 2018-05-07 § 114. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Anta reglementet för Valnämnden enligt bilaga 1. 

 

___________________ 
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   Dnr KS 2018-0060 

KF § 54 Fyllnadsval av två revisorer till kommunrevisionen 
 

Två av ledamöterna i kommunrevisionen har begärt entledigande från sina uppdrag. 

Kommunfullmäktige beviljade dem entledigande. Därav erfordras att fyllnadsval förrättas. 

 
Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige 2014-12-18 § 59. 

Kommunfullmäktige 2015-06-25 § 157. 

Kommunfullmäktige 2017-11-13 § 64. 

Kommunfullmäktige 2017-112-14 § 76. 

Kommunfullmäktige 2018-02-07 § 5. 

Kommunfullmäktige 2018-03-15 § 16. 

Kommunfullmäktige 2018-04-12 § 26. 

Kommunfullmäktige 2018-05-02 § 45. 

 
Förslag på sammanträdet – Yrkanden 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) föreslår att ärendet bordläggs. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

Bordlägga ärendet. 

 

___________________ 
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 Dnr KS 2018-0061 

KF § 55 Fyllnadsval av vice ordförande i kommunrevisionen 
 

I revisionsreglementet antaget v kommunfullmäktige 2016-02-10 § 5 föreskrivs att 

fullmäktige väljer en ordförande och en vice ordförande för mandatperioden. 

Vice ordförande har hemställt om entledigande på grund av avflyttning från kommunen. 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-13 § 64 bevilja hemställan. 

 
Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige 2014-12-18 § 59. 

Kommunfullmäktige 2015-06-25 § 157. 

Kommunfullmäktige 2016-03-16 § 17. 

Kommunfullmäktige 2017-11-13 § 64. 

Kommunfullmäktige 2018-02-07 § 6. 

Kommunfullmäktige 2018-03-15 § 17. 

Kommunfullmäktige 2018-04-12 § 27. 

Kommunfullmäktige 2018-05-02 § 46. 

 
Förslag på sammanträdet – Yrkanden 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) föreslår att ärendet bordläggs. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

Bordlägga ärendet. 

 

___________________ 
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  Dnr KS 2018-0062 

KF § 56 Fyllnadsval av ordinarie revisor till kooperativa hyresrättsföreningen  

 Trygga hem i Storfors 
 

Enligt § 16 i stadgar för kooperativa hyresrättsföreningen Trygga hem i Storfors kan 

kommunen utse en revisor med en suppleant. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-10 § 8 utse en ordinarie revisor och en 

revisorssuppleant. 

 

Ordinarie revisor har hemställt om entledigande på grund av avflyttning från kommunen. 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-13 § 64 bevilja hemställan. 

 
Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige 2016-02-10 § 8. 

Kommunfullmäktige 2017-11-13 § 64. 

Kommunfullmäktige 2018-02-07 § 7. 

Kommunfullmäktige 2018-03-15 § 18. 

Kommunfullmäktige 2018-04-12 § 28. 

Kommunfullmäktige 2018-05-02 § 47. 

 
Förslag på sammanträdet – Yrkanden 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) föreslår att ärendet bordläggs. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

Bordlägga ärendet. 

 

___________________ 

 

 

  

  



 

 

STORFORS KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  

2018-05-30 

 

Sida 

14(16) 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

  Dnr KS 2018-0063 

KF § 57 Fyllnadsval av lekmannarevisorssuppleant till Renhållningsbolaget i 

 Mellansverige AB för 2018 

 
Enligt aktieägaravtalet mellan Karlskoga Energi & Miljö AB och Storfors kommun skall 

parterna utse en lekmannarevisor samt en lekmannarevisorssuppleant. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-10 § 8 utse en ordinarie revisor och en 

revisorssuppleant. 

 

Revisorssuppleant har hemställt om entledigande på grund av avflyttning från kommunen. 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-13 § 64 bevilja hemställan. 

 
Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige 2015-10-07 § 173. 

Kommunfullmäktige 2017-11-13 § 64. 

Kommunfullmäktige 2018-02-07 § 8. 

Kommunfullmäktige 2018-03-15 § 19. 

Kommunfullmäktige 2018-04-12 § 29. 

Kommunfullmäktige 2018-05-02 § 48. 

 
Förslag på sammanträdet – Yrkanden 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) föreslår att ärendet bordläggs. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

Bordlägga ärendet. 

 

___________________ 

 

  



 

 

STORFORS KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  

2018-05-30 

 

Sida 

15(16) 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

  Dnr KS 2018-0180 

KF § 58 Fyllnadsval av ersättare till Kommunstyrelsen (SD) 

 
Beslutsunderlag 

Hemställan om entledigande från Hans Dahlquist 2017-02-19. 

Kommunfullmäktige 2017-03-16 § 6. 

Protokoll Länsstyrelsen i Värmlands län 2017-04-23. 

Kommunfullmäktige 2018-05-02 § 49. 

 
Förslag på sammanträdet - Yrkande 

Harriet Ulrici (SD) nominerar Kristoffer Malmström, Storfors till ersättare för 

Sverigedemokraterna i kommunstyrelsen. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

Utse Kristoffer Malmström, Storfors till ersättare i kommunstyrelsen för 

Sverigedemokraterna. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Kristoffer Malmström 

Kristina Elmström 

LÖV 

  



 

 

STORFORS KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  

2018-05-30 

 

Sida 

16(16) 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

    Dnr KS 2018-0181 

 

KF § 59 Val av lekmannarevisor till AB Storfors Mark och Industrifastigheter 
 

På uppdrag från styrelsen inom AB Storfors Mark och Industrifastigheter har Mats Öman VD 

AB Storfors mark och Industri fått i uppdrag att be kommunfullmäktige utse en 

lekmannarevisor till det kommunägda bolaget AB Storfors Mark och Industri. 

 

Styrelsen inom AB Storfors Mark och Industri anser det numera lämpligt att bolaget har en 

lekmannarevisor med tanke på den verksamhet som bedrivs inom bolaget. 

 

Önskemål att frågan lyfts på Storfors kommunfullmäktige 2018-05-30. 

 
Beslutsunderlag 

Skrivelse från VD Mats Öman, AB Storfors Mark och Industrifastigheter, 2018-05-09. 

 
Förslag på sammanträdet – Yrkanden 

Hans Jildesten (S) föreslår att kommunfullmäktige utse Ingemar Olsson till lekmannarevisor 

till AB Storfors Mark och Industrifastigheter. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

Utse Ingemar Olsson, Karlskoga, till lekmannarevisor till AB Storfors mark och 

Industrifastigheter. 

 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Mats Öman 

Ingemar Olsson 

Kristina Elmström 

LÖV 

  

 


